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AMeta88foiexecutadaem37%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META88ͲPlantar900milmudasdeárvoresempasseiospúblicos,canteiroscentraisenoSistemade
ÁreasVerdes
RelatodaMeta88
Desde2013,foramplantadas363.319mudasportodaaCidadedeSãoPaulo.ASecretariaMunicipaldoVerdee
MeioAmbienteexecutouumaCampanhaPermanentedeDoaçãodeMudaseIncentivoàArborizaçãodaCidade
de São Paulo, na qual omunícipe pode retirar mudas nos viveiros e parques participantesda campanha para
arborizarassuascalçadasouassuaspropriedadesdentrodaCapitalPaulista.
HojeaSecretariaMunicipaldoVerdeeMeioAmbientecontatrêsviveirosativos:
ͲViveiroManequinhoLopes,localizadojuntoaoParqueIbirapuera:produçãodeherbáceasearbustivas;
Ͳ Viveiro Arthur Etzel, localizado no Parque do Carmo: produção de herbáceas e arbustivas; Ͳ Viveiro Harry
Blossfeld,localizadonoParqueCemucam:produçãodeexemplaresarbóreos
A metanãofoiintegralmenteatingida,entendeͲsequesuaelaboraçãosuperestimouoplanejamento arbóreo
da cidade.Houvetambémdiminuiçãodoplantiode mudasatreladas aos Termos de CompensaçãoAmbiental
(TCA)desde2014,porcontadadesaceleraçãonaconstruçãocivil.
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RevisãodoManualdePlantio(SVMA)
Foi elaborada a terceira edição do Manual de Arborização Urbana, um importante instrumento de difusão,
orientaçãoesensibilizaçãoparaaimportânciaeopapeldasárvoresemnossacidade.Neste,sãoabordadosos
aspectos da arborização urbana, os seus benefícios, as suas conveniências e as necessidades, descrevendo
parâmetros de planejamento urbano para os diversos tipos de áreas que possam receber plantio de árvores.
Pela primeira vez se apresenta também técnicas de manejo e transporte para árvores adultas, visando o
prolongamentodotempodevidadestas.


RevogaçãodataxadaInspeçãoveicular(SVMA)
ASecretariaMunicipaldeFinançasdiagnosticouqueoestabelecimentodataxadainspeçãoveicularprovocou
brutadiminuiçãodaarrecadaçãodeIPVAetambémdonúmerodenovosveículoslicenciadosemSãoPaulonos
quatroanosseguintesàimplantaçãodainspeção,enquantoamédiadeveículosquecirculamnacidadeainda
era a mesma. O contrato com a empresa Controlar (condenada por improbidade administrativa em segunda
instância)acabouem31/01/2014eanovaLeiNº15.688,de11deabrilde2013reordenouoscritériosparaa
inspeçãoveicular,suspendendoataxadepagamentopelainspeção,oferecendoinclusivereembolsodastaxas
dosveículosaprovadosnasinspeçõesde2013pormeiodesolicitaçãoviaportaldaPrefeitura.


ValorizaçãodosConselhosdeparques(SVMA)

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeprotegerosrecursosnaturaisda
cidade,conservandoasáreasdemananciais,ampliandoo

sistemadeáreasverdes,preservandoosrecursoshídricose
monitorandoasáreasderisco.

CriaçãodosConselhosGestoresdosparques municipais (Lei 15.910 de novembro de 2013) para participar do
planejamento, gestão, avaliação e controle da execução das atividades do parque e da política de meio
ambiente e sustentabilidade em sua área de abrangência. Os Conselhos são tripartites com participação do
poderexecutivo,frequentadoresemovimentos,instituiçõesouentidadessociais.


Objetivo15:Ampliaracoletaseletivaderesíduossecoseorgânicos
comainclusãodecatadoresdemateriaisrecicláveise
reutilizáveis




AMeta89foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

PLdoIPTUVerde(SF)
APrefeituradesenvolveudiversasiniciativasvoltadasaoMeioAmbiente.AchamadaPautaVerdebaseadanas
diretrizes para políticas ambientais e medidas previstas e estabelecidas pelo Plano Diretor, pela Lei de Uso e
Ocupação do Solo, pelo Código de Obras, pelo Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, unificou ações de várias
Secretariasvoltadasparaodesenvolvimentosustentáveldacidade.AlémdoIPTUVerde.OProjetodeleique
estabeleceuoIPTUVerde(PL568/15)eprevedescontosnovalordoIPTU,apartirdecertificaçõesambientais:
Nível1(até4%), Nível 2 (de4%a8%) e Nível 3(de 8%a12%).Obenefíciodeve seraplicadotanto àsnovas
construçõescomoàsedificaçõesjáexistentes,mediantecomprovaçãodeconstruçãooureformasambientais.


Decretodeincentivoacarroshíbridos(SF)
Em2015oPrefeitoeditaoDecretonº56.349,de21deagostode2015,regulamentandoLeinº15.997,de27de
maio de 2014, que estabelece a política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos ou movidos a
hidrogênio).AleiprevêdevoluçãodepartedoIPVA(cotaparte municipal)paracarroshíbridos,elétricos e à
hidrogênio,bemcomoasuaexclusãodorodízionacidadedeSãoPaulo.

META89ͲAmpliaracoletaseletivamunicipalparaos21distritosqueaindanãosãoatendidos
RelatodaMeta89
A coleta portaͲaͲporta foi expandida para todos os 96 distritos da cidade, sendo que destes, 46 estão com o
serviçouniversalizado.Essaéamelhormarcadecoletaseletivaqueacidadejáteve.
Alémdacoletarealizadapelasempresasconcessionárias,ascooperativasdereciclagemdacapitalreceberam
investimentos de R$ 42 milhões do BNDES para compra de máquinas, reforma de galpões e capacitação de
gestores,aumentandoofôlegoecapacidadedereciclagemdacidade.

Além disso, a Prefeitura de São Paulo disponibilizou pela cidade Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) para a
população depositar materiais recicláveis. Esses equipamentos incentivaram a separação do material para
reciclagemeaentregavoluntária.OsPEV'ss



Complementar a abrangência da coleta seletiva nos distritos que já contam com circuitos e efetivar a coleta
seletivaparaosqueaindanãosãoatendidospornenhumamodalidadecomimplantaçãodepontosdeentrega
voluntária. A ampliação da coleta seletiva não possui custo de implantação e manutenção, apenas
gerenciamentodacontrapartidaexigidaparaaconcessãodoserviço.

QuotaAmbientalnanovaLeideParcelamento,UsoeOcupaçãodoSolo(SMDU)

*Metaviabilizadapormeiodocontratodeconcessãodosserviçosdecoletaderesíduossólidos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

AcriaçãodaQuotaAmbientalnanovaLeideParcelamento,UsoeOcupaçãodoSolo,estabeleceumedidaspara
todos os lotes privados acima de 500 m2 e induziu, com critérios que priorizam as questões ambientais para
edificações novas, a mitigação compartilhada na áreas de drenagem e melhoria do micro climas nos bairros
urbanos.RegulamentadapeloDecreto57.569/2016.

Circuito:trajetopeloqualéfeitaacoletaseletiva.



PontodeEntregaVoluntária:localondeomunícipepodefazerodescartedosresíduosrecicláveis.

RecriaçãodaZonaRural(SMDU)
ArevisãodaLeideZoneamentoem2016organizouaszonasconformetrêstiposdeterritóriosquesediferem,
por um lado, pela perspectiva predominante de transformação, inclusive qualitativa, e por outro, pela
perspectiva de preservação: Territórios de transformação, de qualificação e de preservação. A revisão do
zoneamento aumentou em 53% as zonas especiais de proteção ambientais (ZEPAM) existentes na cidade. A
revisão da Lei de Zoneamentoem 2016 criou 3 ZEPAM Ͳ Zona Especial de Proteção Ambiental ao entornoda
Serra da Cantareira formando aZonade Amortecimentodo ParqueEstadualda Cantareiraquefoidelimitada
pormunicípioconsiderandoͲseousodaterranoentorno(10e2km)daunidadedeconservaçãoealegislação
territorial e ambiental incidentes. A área total da Zona de Amortecimento é 35.704 hectares, abrangendo 6
municípios.


Promoçãodousodeenergiasrenováveisesubstituiçãogradualdoscombustíveisfósseisporoutros
com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa e da poluição atmosférica em
geral.(SMT)
DestacamͲse iniciativas como a substituição progressiva de parte da frota ônibus por veículos movidos à
combustíveismenospoluentes,incentivofiscalnoIPVAparausodemeiosdetransportenãopoluentescomo
carroselétricosehíbridos,alémdeaçõesquepriorizamasbicicletascomomeiodetransporte.
Atualmente,nosistemamunicipaldetransportecoletivoporpneusoperam60ônibusmovidosàetanol,outros
395veículossãoabastecidosporbiodiesele201trôlebussãoelétricos.Outrasalternativasenergéticasaoóleo
dieselforamestudadas,comoveículoselétricoshíbridos,bateria,supercapacitor,ebiogás.


Mapear e registrar a vegetação significativa do município de São Paulo, revendo o mapeamento
existente(SVMA)
ASecretariadoVerdeeMeioAmbienterealizoumapeamentodavegetaçãodacidadelançandoumnovomapa
disponível online em escala 1:10.000, o que representa um maior detalhamento das áreas já mapeadas. O
trabalho levantou a existência de 4.496 polígonos – o menor deles com apenas 85 metros quadrados – que
somadostêmumaáreade45.906,64hectares.Essegeorefderenciamentogaranteomonitoramentodasáreas
verdesdomunicípio.


Modalidadesdecoletaseletiva:coletapodeserfeitapeloscaminhõesdisponibilizadospelasconcessionárias,peloscaminhõesalugados
pelaPrefeituraecedidoàscooperativasoumisto(distritoatendidopor2modalidades).

AMeta90foiexecutadaem67%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META90ͲObterterrenos,projetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamentoeconstruir4
novascentraisdetriagemautomatizadas
RelatodaMeta90
Emjunhode2014,aSecretariadeServiçosdeSãoPauloinaugurousuaCentralMecanizadadeTriagem(CMT)
naPontePequena,aprimeiradogêneronaAméricaLatina.Comcapacidadeparaprocessaranualmente80mil
toneladas de material reciclável, a Central resultou em uma importante contribuição para elevar a coleta
seletiva da cidade a um novo patamar de eficiência. Com investimento de cerca de R$ 15 milhões em
equipamentos, a Central utiliza tecnologias alemã, francesa e espanhola. Ela funciona integrada à Estação de
TransbordoPontePequena,formandoumcomplexode19milmetrosquadrados,totalmentededicadoàgestão
deresíduosnacidade.
Ummêsdepois,emjulhode2014,aSecretariadeServiçosconstruiuepassouagerenciaraCentralMecanizada
deTriagemCarolinaMariadeJesus,localizadanaAvenidaMiguelYunes,nº345,VilaSabará.ACMT–Carolina
MariadeJesus,comtecnologiaeuropeia,emumaáreaconstruídade4.820,97m²,permitiuaseparaçãodeaté
250 toneladas de materiais por dia, através de sistema de esteiras, controle computadorizado e agentes
ambientais. Contempla a separação dos principais componentes recicláveis sendo eles: papel, papelão,
embalagensdecartãoparaalimentoslíquidos,materiaisferrososenãoͲferrososeplásticos,inclusivepelacor,
triados de acordo com suas características físicas. Ao término do processo, os materiais encontramͲse
enfardadoseprontosparatransporte,comercializaçãoeremessaàsindústriasdereciclagem.
Outra 2 centrais mecanizadas de triagem estão projetadas em fase de desapropriação de terreno para
implantação.
As centrais de triagem automatizadas contam com dispositivos para triagem automatizada, com maior
capacidade de processamento de material. TrataͲse de conjunto de processos de separação automática por
meio de equipamentos providos de sensores ópticos, separador magnético, separador balístico e sistemas de
aspiração,entreoutros,quepromovemaclassificaçãoeseleçãoautomáticadosmateriais,deacordocomsuas
características físicas. A triagem automática permite separar as frações de Politereftalato de Etileno (PET);
Plástico filme; Polietileno de Alta Densidade (PEAD); Plásticos mistos; Metais ferrosos e nãoͲferrosos;
Embalagensacartonadasparaprodutoslíquidosesemilíquidos(tetrapak).

Em2016,devidoaaltacapacidadedeprocessamentoderesíduosdasduascentraisdetriageminauguradas,as
outrasduascentraisprevistastornaramͲsecentraiscomplementares.

PlanoIntensivodeManejoArbóreoͲPIMA(SVMA)
Em Ago/2015 foi lançado o Plano Intensivo de Manejo Arbóreo – PIMA, otimizando  ações como podas,
remoçõeseplantiodeárvoresparareduziroriscodequedasdeespéciesnasviasdacidadeduranteoperíodo
de chuvas. As ações são mais concentradas em regiões consideradas críticas, onde ocorrem mais quedas:
Pinheiros, Sé, Santo Amaro, Vila Mariana, Butantã, Lapa, Mooca, Vila Prudente eIpiranga. Com base no novo
Sistema de Gerenciamento das Árvores Urbanas (SisGau), que tem 650milexemplares mapeados,as equipes
municipaisatuamparaaprimorarasvistoriastécnicasnasárvoresnestasregiõesetambémparaintensificaras
açõesdasequipesdetrabalhonasoluçãodoseventuaisproblemasverificadosnasespécies.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
CentraldeTriagem:éoequipamentoquepromoveatriagemdomaterialcoletadopeloscaminhõesaserviçodaPMSP,noâmbitodo
ProgramadeColetaSeletiva.
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